REGULAMIN – „MASTERS CUP” edycja I - Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci
§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek MASTERS CUP edycja I, zwanych dalej „Rozgrywkami / Turniejem”
jest SMS ARENA Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice i Football-on Ruda Śląska, zwanych dalej
„Organizatorami”.
2. W sprawach związanych z Rozgrywkami należy kontaktować się z Organizatorem:
▪ TYCHY - SMS Arena:
tel. 577-490-900 / kontakt@smsarenatychy.pl / www.smsarenatychy.pl
▪ KATOWICE - Kopalnia Futbolu:
tel. 697-250-702 / biuro@kopalniafutbolu.pl / www.kopalniafutbolu.pl
▪ RUDA ŚLĄSKA - Football-on:
tel. 606-648-744 / biuro@football-on.pl / www.football-on.pl
3. Rozgrywki odbywają się w trzech lokalizacjach jednocześnie:

SMS Arena Tychy – Tychy, ul. Lawendowa
Strona internetowa: www.smsarenatychy.pl

Kopalnia Futbolu Katowice -Katowice, ul. Milowicka 1F.
Strona internetowa: www.kopalniafutbolu.pl

Football-on Ruda Śląska – Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna 22
Strona internetowa: www.football-on.pl

§ 2 CELE
1. Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży, zawiązywanie nowych
przyjaźni, wychowanie poprzez sport. Promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia
oraz postaw fair play.
2. Organizacja cyklu imprez sportowych w nowoczesnych i całorocznych obiektach piłkarskich
w trzech kategoriach wiekowych: 2012 i młodsi, 2011 i młodsi, 2010 i młodsi.
§ 3 UCZESTNICY
1. Dopuszcza się udział zawodników w kategoriach wiekowych: 2012 i młodsi, 2011 i młodsi oraz
2010 i młodsi. We wszystkich kategoriach wiekowych rozegrane zostaną turnieje eliminacyjne
po 10 drużyn. Drużyny z miejsc I,II otrzymają możliwość zagrania w „FINALE MASTERS CUP”,
drużyny z miejsc III, IVw „Małym Finale”.
2. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w danej kategorii wiekowej,
do którego został zgłoszony na karcie drużynowej dostarczonej Organizatorowi przez Trenera
lub Kierownika drużyny.
3. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
§ 4 TERMINY
1. Rozgrywki odbędą się według poniższego harmonogramu:

ELIMINACJE:
(jednocześnie na trzech obiektach: SMS Arena Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice, Football-on Ruda Śląska)

▪
▪
▪

2010 i młodsi – 24.01.2021 r. – 10 drużyn
2011 i młodsi – 30.01.2021 r. – 10 drużyn
2012 i młodsi - 23.01.2021 r. – 10 drużyn

„MAŁY FINAŁ”:
(zdobywcy drugich miejsc w eliminacjach,
jednocześnie na trzech obiektach: SMS Arena Tychy, Kopalnia Futbolu Katowice, Football-on Ruda Śląska))

▪
▪
▪

2010 I młodsi – 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Football-on
2011 I młodsi – 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Kopalnia Futbolu
2012 i młodsi - 06.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – SMS Arena

FINAŁ MASTERS CUP:
(zdobywcy pierwszych miejsc w eliminacjach)

▪
▪
▪

2010 I młodsi – 07.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Football-on
2011 I młodsi – 13.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – Kopalnia Futbolu
2012 i młodsi - 14.02.2021 r. – godz. 9.00-13.00 – SMS Arena

2. Szczegółowa rozpiska gier zostanie przesłana trenerom uczestniczącym w rozgrywkach,
po potwierdzeniu udziału wszystkich drużyn.

§ 5 ZAPISY
1. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. W przypadku pełnej listy uczestników,
kolejne zespoły wpisywane będą na listę rezerwową.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
na stronie internetowej:

www.masterscup.pl
3. Drużyny zgłoszone do Turnieju zostaną losowo przydzielone do jednej z trzech grup,
która rozegra eliminacje w SMS Arenie (Tychy), Kopalni Futbolu (Katowice) lub Football-on
(Ruda Śląska.
4. Drużynę rejestruje trener lub osoba upoważniona przez klub/trenera.
5. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener/kierownik drużyny zobowiązany jest dostarczyć komplet
dokumentów zgłoszeniowych (karta drużynowa oraz karty indywidualne, w przypadku
formalnego wymogu także oświadczenia dot. pandemii COVID-19) – przesłane wcześniej
przez Organizatora.
6. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązującego w dniu turnieju MASTERS CUP.
7. Szczegółowych informacji o Turnieju udzielają Organizatorzy:
▪ TYCHY - SMS Arena:
tel. 577-490-900 / kontakt@smsarenatychy.pl / www.smsarenatychy.pl
▪ KATOWICE - Kopalnia Futbolu:
tel. 697-250-702 / biuro@kopalniafutbolu.pl / www.kopalniafutbolu.pl
▪ RUDA ŚLĄSKA - Football-on:
tel. 606-648-744 / biuro@football-on.pl / www.football-on.pl
8. Rejestracja drużyny wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 6 OPŁATA WPISOWA
1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości:
▪ 350,00 zł za udział 1 drużyny, dotyczy zarówno turnieju eliminacyjnego, jak i rozgrywek
finałowych
▪ W przypadku zgłoszenia kilku drużyn, obowiązuje wielokrotność opłaty wpisowej.
2. Po rejestracji/wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres mailowy przesłana zostanie
faktura proforma z 7-dniowym terminem płatności tytułem opłaty wpisowej.
3. W przypadku braku terminowego uregulowania opłaty wpisowej Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia drużyny z listy uczestników i zastąpienia kolejną (dotyczy finału).
§ 7 SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ PRZEPISY
1. W turniejach eliminacyjnych przewiduje się udział 10 drużyn, w turniejach finałowych: 6 drużyn.
2. Czas trwania turnieju około: 4 godz.
3. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed turniejem.
4. System rozgrywek: drużyny losowo przydzielone zostaną do dwóch grup, w których
rywalizować będą "każdy z każdym". Następnie dwie pierwsze drużyny z obu grup oraz lepsza
z miejsca trzeciego utworzą grupę walczącą o miejsca I-V, kolejne drużyny rywalizować będą
o miejsca VI-X. Wszystkie drużyny rozegrają taką samą ilość spotkań (8 x 12 minut).
5. O zwycięstwie w turnieju/eliminacjach decyduje liczba zdobytych punktów (3 pkt - zwycięstwo,
1 pkt - remis, 0 pkt - przegrana). W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje bezpośredni
pojedynek, następnie bilans bramek.

6. Zespół, który w eliminacjach zdobędzie I miejsce otrzyma możliwość udziału w „FINALE
MASTERS CUP”, zespół z miejsca II awansuje do „MAŁEGO FINAŁU”.
7. Czas trwania meczu: 12 minut.
8. Ilość zawodników na boisku: 5(4+1).
9. W ramach jednej drużyny zgłosić można maksymalnie 10 zawodników.
10. Obowiązuje dowolna ilość zmian zawodników w trakcie meczu („zmiany hokejowe”).
11. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach o wymiarach 20 x 40 m.
Boiska o nawierzchni sztucznej - sztuczna trawa w SMS Arena Tychy / Kopalnia Futbolu
Katowice / Football-on Ruda Śląska.
12. Bramki o wymiarach 5 x 2 m.
13. Zawodnicy grają w obuwiu o miękkiej podeszwie, zabrania się gry w przedmiotach mogących
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczestników.
14. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rozpoczęcia gry. / Rzut wolny - bramkę można zdobyć
z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. / Wrzut - wprowadzenie nogą - nie można zdobyć
bramki bezpośrednio lub podanie (piłka do wysokości kolan), przeciwnik 3 m. / Spalony
nie obowiązuje. / Rzut od bramki – do połowy boiska.
15. Bez względu na to, czy decyzja sędziego jest prawidłowa czy nie, „duch gry” wymaga,
aby zawsze była szanowana.
16. Obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.
17. Nagrody – przewidziane dla drużyn uczestniczących w „Małym Finale” oraz „FINALE MASTERS
CUP”. Nagrody ufundowane będą przez Partnerów Turnieju m.in. COERVER COACHING:
• Nagroda główna: Mini Camp Coerver Coaching Polska o wartości 2000 zł dla całej
drużyny.
• Nagrody indywidualne: vouchery kwotowe dla trenerów na produkty szkoleniowe
Coerver Coaching – Coach Education Program.
• Nagrody w indywidualnych konkurencjach technicznych: miesięczne abonamenty
w Akademii Coerver Coaching Śląsk o wartości 120,00 zł.
• Pakiety startowe dla każdego trenera - gadżety Coerver Coaching.
• Vouchery dla wszystkich zawodników na trening w Akademii Coerver Coaching Śląsk.
18. W przypadku zgłoszenia do Turnieju niewystarczającej ilości drużyn Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek (po uzgodnieniu z trenerami zgłaszającymi swój
zespół) lub odwołania rozgrywek.
§ 8 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Podczas rozgrywek obowiązują zasady idei fair play.
2. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną, techniczną, dostęp do szatni
i poczekalni. Szatnie dla drużyn dostępne będę 30 min przed Turniejem.
3. W SMS Arena Tychy / Kopalnia Futbolu Katowice / Football-on Ruda Śląska obowiązuje zakaz
spożywania oraz przebywania po spożyciu alkoholu i środków odurzających, palenia
papierosów, używania środków pirotechnicznych, zakłócania przebiegu rozgrywek pod karą
upomnień, walkowerów i wykluczenia z Turnieju bez zwrotu kosztów opłaty wpisowej. Zakaz
dotyczy wszystkich uczestników wydarzeń sportowych: zawodników, trenerów, opiekunów,
członków drużyn, kibiców oraz wszystkich osób przebywających na terenie obiektu.
4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w kwestii organizatora. Wszelkie uwagi
zgłaszają trenerzy bądź kierownicy drużyn uwzględnieni w karcie drużynowej.

PARTNER GENERALNY TURNIEJU:

COERVER COACHING
Piłkarskie Akademie Umiejętności
Szkolenia Trenerów
Profesjonalne obozy piłkarskie
www.coerver.pl

